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ABSTRAK 

Skripsi ini menjelaskan tentang Strategi KPU Sleman dalam Pilpres 2014 

kepada komunitas tuli melalui media permainan ular tangga Pemilu. Pada 

dasarnya, permainan ular tangga, hanya sebagai sebuah permainan biasa yang 

dimainkan dari berbagai usia, karena permainan ular tangga ini terbilang cukup 

mudah dimainkan, maka KPU Sleman mendapatkan sebuah ide untuk membuat 

sebuah media sosialisasi yang di utamakan untuk kaum Difabel, yang mudah 

dipahami memenuhi kebutuhan dari kemampuan pemahaman tentang Pemilu. 

oleh sebab itu lahirlah media sosilisasi yang dinamakan permainan ular tangga 

Pemilu, dengan alasan dasar, permainan ular tangga ini mudah dimengerti dan 

dari berbagai usia dapat memainkannya. 

Dengan bentuk dan konsep sosialisasi yang berbeda pada umumnya, 

media permainan ular tangga Pemilu mengajak kaum Difabel untuk memahami 

betapa pentingnya memberikan hak pilihnya, dan diajarkan sebab akibat dari 

memilih atau tidak memilih. 

Karena bentuk sosialisasi yang mudah dipahami maka hasil yang 

diperoleh KPU Sleman cukup baik jika dibandingkan dengan kabupaten lain di 

DIY maupun di Indonesia, KPU Sleman mendapatkan nilai tertinggi partisipasi 

masyarakat terhadap memilih di tinggkat Provinsi dan nilai tertinggi ke-2 tertinggi 

di tingkat Nasional. Media permainan ular tangga Pemilu adalah sebuah trobosan 

yang inovatif dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat Difabel yang mudah 

dipahami yang dapat menyesuaikan kebutuhannya. 

Skripsi ini menggunakan teori komunikasi politik. Dimana komunikasi 

yang dilakukan oleh KPU Sleman terhadap komunitas tuli memiliki unsur politik. 

Yaitu bertujuan mengajak masyarakat Difabel untuk memilih dalam ajang 

pemilihan Presiden 2014. 

Hasil dan kesimpulan skripsi ini adalah sebuah bentuk sosialisasi yang 

baik, kreatif, inovatif, dapat berdampak pada  sebuah hasil yang baik pula. Ini 

terbukti yang dilakukan oleh KPU Sleman terhadap masyarakat Difebel, dengan 

sebuah media yang dapat memenuhi kebutuhan kaum Difebel, dan kerja keras 

yang maksimal. Maka KPU Sleman memperoleh sebuah hasil yang maksimal.   
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MOTTO 

"Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tetapi tidak 
akan pernah cukup untuk satu orang yang serakah” 

(Mahatma Gandhi) 
 
 
 
 

“SELAGI BISA KENAPA TIDAK” 
(Nurali, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Siyasah 

Fakultas Syari’ah dan Hukum, Angkatan 2011) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

05936/U/1987. 

 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 Ba’ B be ب

 Ta’ T te ت

 Sa’ Ś es (dengan titik diatas) ث

 Jim I je ج

 Ha’ H ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D de د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R er ر

 Za’ Z zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad Ş ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad D ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ta’ ț ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za’ Z ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 Ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G ge غ
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 Fa’ F ef ف

 Qaf Q qi ق

 Kaf K ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M em م

 Nun ‘n ‘en ن

 Waw W W و

 Ha’ H ha ه

Hamza ء

h 
‘ aposrof 

 Ya’ Y ye ي

 

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 Ditulis muta’addidah متعددة

 Ditulis ‘iddah عّدة

 

III. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h” 

 Ditulis hikmah حكمة

 Ditulis Jizyah جزية

 

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis h 

 Ditulis Karãmah al-auliyã كرامة الولياء

 

c.  Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 

dammah ditulis t 

 Ditulis Zãkah al-fiţri زكاةالفطر

 

IV. Vokal Pendek 

---  َ---  Fathah Ditulis A 

---  َ---  Kasrah Ditulis I 
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---  َ---  Dammah Ditulis U 

 

V. Vokal Panjang 

1 
Fathah diikuti Alif Tak 

berharkat 
 Ditulis Jãhiliyyah جاهلية

2 
Fathah diikuti Ya’ Sukun 

(Alif layyinah) 
 Ditulis Tansã تنسى

3 Kasrah diikuti Ya’ Sukun كرمي Ditulis  Karǐm 

4 
Dammah diikuti Wawu 

Sukun 
 Ditulis  Furūd فروض

 

VI. Vokal Rangkap 

1 Fathah  diikuti Ya’ Mati Ditulis ai 

 Ditulis bainakum بينكم 

2 Fathah diikuti Wawu Mati Ditulis au 

 Ditulis qaul قول 

 

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis a’antum اانتم

 Ditulis ‘u’iddat أعّدت

 Ditulis la’in syakartum لئن شكرمت

 

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qomariyah 

 Ditulis al-Qur’ãn القران

 Ditulis al-Qiyãs القياش

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf ‘l’ (el) nya. 

 ’Ditulis as-Samã السماء

 Ditulis asy-Syams الشمس
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IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 Ditulis zawil furūd atau al-furūd ذوي الفروض

 Ditulis اهل السنة
ahlussunnah atau ahl as-

sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia tidak akan pernah dapat mengekspresikan apapun yang 

dipikirkan dan disarakannya, kecuali lewat komunikasi. Itulah alasan 

mengapa komunikasi bagitu penting dalam kehidupan, terutama pada era 

semakin berkembangnya seperti saat ini. Semakin banyaknya media 

komunikasi yang muncul ternyata membuat manusia menghadapi masalah 

yang lebih kompleks. Oleh karena itu, manusia harus semakin selektif 

dalam menggunakan media dalam berkumunikasi. Mengutip pendapat 

Gabril Almond, komunikasi ibarat aliran darah yang mengalirkan pesan 

politik berupa tuntunan, protes, dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) 

kejantu ng (pusat) pemprosesan sistem politik. Dan hasil pemprosesan itu 

dilahirkan kembali oleh komunikasi politik yang selanjutnya menjadi 

feedback sistem politik.1  

Menurut Drs. Jeje Abdul Riak, M.A. dalam sebuah buku dengan 

judul Politik Kenegaraan yang dikutip dari sebuah pemikiran-pemikiran 

Ulama besar Islam yaitu Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah mengatakan 

“Komunikasi politik sebagai salah satu pungsi politik merupakan alat 

untuk penyelenggaraan fungsi-fungsi politik yang lain. Orang tua, guru-

                                                             
1.  Nurudin, Sistem Komunikasi Indonesia, (Jakatta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 

Hlm. 55. 
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guru, dan pemimin-pemimpin agama misalnya mengambil bagian dalam 

sosialisasi politik dengan menggunakan komunikasi.2 

tak terlepas dari itu, pada waktu lalu KPU Sleman melakukan 

sebuah sosialisasi Pilpres terbilang sangat unik, yaitu dengan 

menggunakan media permainan ular tangga, dengan dinamakan Ular 

tangga pemilu yang didisaint oleh ibu Indah Sri Wulandari.3 Mengapa ular 

tangga pemilu ini terbilang unik, karena pada umumnya setiap KPU 

dimanapun melakukan sosialisasi baik itu pemilu daerah, maupun pemilu 

Presiden, selalu melakukannya dengan menggunakan metode yang sudah 

lazim dilakukan yaitu dengan sesi ceramah dan sesi diskusi dengan 

dipimpin oleh seorang komuikator yang berasal dari pihak KPU selaku 

penyelenggara, maupun dari pihak luar yang masih berkaitan erat dengan 

pembahasan inti yaitu sosialisasi untuk memperkenalkan pemilu. 

  seiring berkembangnya zaman dan semakin kompleknya masyarakat 

indonesia maka KPU Sleman melakukan sebuah resert dengan 

menggunakan sebuah metode baru dan mudah dipahami oleh komunikan 

atau pemilih, terutama di tujukan bagi pemilih pemula, ibu rumah tangga 

di kampung-kampung dan kaum Difabel yang membutuhkan penangan 

khusus, oleh karena itu permainan ular tangga pemilu ini adalah sebuah 

media sosialisasi terbaru dan pertamakali di gunakan oleh KPU Sleman 

                                                             
2 Drs. Jeje Abdul Rojak, M.A. Politik Kenegaraan(Pemikiran-pemikiran Al-ghazali dan 

Ibnu Taimyah), (Surabaya:Bina Ilmu, 1999), hlm. 51 

 
3. Ibu. Indah Sri Wulandari adalah salahsatu anggaota KPU Sleman devisi sosialisasi dan 

Pendidikan Pemilihan. Hasil wawancara oleh Ibu. Indah Sri Wulandari yang akrab disapa Buk. Sri. 

Pada sesi Wawancara yang di lakukan pada tannggal, Selasa 10 Februari 2015 jam 12:45 WIB.  
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dan belum pernah digunakan oleh KPU manapun dalam sosialisasi pemilu 

baik pilpres maupun sosialisasi pilkada.4  

Sasaran yang digunakan dalam sosialisasi pilpres ini adalah ibu-ibu 

rumah tangga, pemilih pemula dan Difabel.5 Sasaran ini bukan tanpa 

sebab, karena pihak KPU tentunya sudah dapat memperkirakan dan 

memanajemenkan dengan baik sebuah sasaran yang dilakukan untuk 

sosialisasinya, karena manajemen yang baik adalah menentukan “objec-

tives’ atau tujuan-tujuan organisasi objektifitas yang direncanakan untuk 

memberikan kepada suatu organisasi dan anggaota-anggaotanya arah dan 

maksudnya.6  

karena sasaran oleh KPU Sleman ini seperti Ibu-ibu rumah tangga, 

pemilih pemula dan Difabel sangat rentan akan terjadinya Golput.7 Jadi 

bukan sebuah alasan lagi jika KPU Sleman menyasarkan sosialisasi ini 

kepada ibu-ibu rumah tangga, pemilih pemula, dan komunitas tuli.  

Konsep permainan ular tangga pemilu ini terbilang sangat unik, 

sebab di dalam gambar pada bagian setiap kolom pada gambar di berikan 

sebuah tulisan singkat, jelas, dan padat dengan berisi sebuah pesan-pesan, 

sebab-akibat, dan alasan-alasan mengapa harus memilih, siapa yang 

                                                             
4 Ibid dalam sesi wawancara, Selasa 10 Februari 2015. 

 
5. Menurut Buku Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, yang disusun oleh W.J.S. 

Poerwodarminta. Hlmaman 1304, tuli adalah tidak dapat mendengan (karena rusak 

pendenganrannya).  

 
6George R.terry dan Leslie W. Rue, Dasar-dasar Menajemen, (jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2011). hlm. 29.  

 
7Prof. DR. Jimly Asshidiqie, S.H., Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.(Jakarta: 

Rajawali pers, 2011.) hlm. 415.  
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dipilih, dan dampak apa yang akan terjadi jika memilih/tidak memilih. 

Contoh dalam peragaan dalam permainan ini, yaitu: jika patung terletak 

pada kolom nomer 97 dengan berisi pesan “curang” maka pemain akan 

turun pada kolom dengan angka 65 dengan berisi pesan “konflik” jadi 

keterangannya adalah jika seorang melakukan kecurangan dalam 

pemilihan pemilu maka akan berdampak sebuah konflik. 

Ular tangga pemilu juga digunakan kepada kaum Difabel, bahwa 

sosialisasi ini dilakukan agar lebih efektif dalam melakukan 

menyampaikan pesan-pesan yang bersifat educatif. Kerena dalam sebuah 

komunikasi yang baik adalah sebuah pesan atau ajakan atau intruksi yang 

dapat dan mudah di mengerti oleh seorang komunikan.8 

 Dalam sosialisasi ini KPU Sleman tidak jauh berbeda dengan 

sosialisasi terhadap pemilih pemula yang diadakan di komplek 

pemerintahan Kabuaten Sleman pada tanggal 8 Februari 2013 dengan di 

hadiri para guru dan perwakilan dari osis dari berbagai sekolah SMA dan 

sederajat di Kabupaten Sleman dengan sistem ceramah dan diskusi lalu 

diikuti dengan permainan ular tangga yang sudah di desain dengan di 

tamakan permainan ular tangga pemilu.9  

Oleh karena itu jika sosialisasi terhadap komunitas tuli menggunakan 

metode yang biasanya seperti diskusi dan ceramah maka tidak akan afektif 

                                                             
8  George R.terry dan Leslie W. Rue, Dasar-dasar Menajemen, (jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2011). hlm. 207. 

 
9 Sumber berita Online Electione Chennel di unggah pada tanggal 9 february 2013, dan di 

unggah pada tanggal 9 februari 2015 jam 10:11 WIB  



5 
 

 
 

dalam menyampaikan isi dari pesan-pesan dalam sosialisasi pilpres 

tersebut, dalam sesi wawancara yang penulis lakukan bahwa sosialisasi 

yang biasa dipraktekkan sangat kurang efektif dan interaktif.10 Karena 

menurut Joseph A. Devito dalam sebuah bukunya yang sudah 

diterjemahkan kedalam bahasa indonesia dengan judul  Komunikasi Antar 

Manusia, mengatakan “komunikasi yang baik adalah alat yang dipakai 

oleh manusia untuk melangsungkan interaksi sosial, baik secara individu 

dengan individu, individu dengan kelompok ataupun kelomok dengan 

kelompok yang dapat mudah dimengerti dan dipahami oleh seseorang 

komunikan/objeknya.”11  

Dengan demikian yang menjadi sorotan dan fokus dari penulis 

adalah sasaran KPU Sleman dalam sosialisasi pilpres 2014 kepada 

komunitas tuli, terbilang sangat unik dan tidak biasa, masalahnya adalah 

komunitas tuli adalah salah satu kaum Difabel yang tidak dapat mendengar 

karena rusak pendengaranya.12  

                                                             
 

10 Sumeber wawancara dari berita Online Solider.com kepada Ibu. Indah Sri Wuladari 

selaku devisi humas dan pendidikan pemilu sebaagai berikut “Awalnya saya tidak berpikir bahwa 

ular tangga pemilu ini akan dapat dimanfaatkan untuk sosialisi pada Difabel tuli. Ke depan,  saya 

akan menganjurkan relawan demokrasi (relasi) segmen Difabel untuk menggnuakannya ular 

tangga pemilu tersebut sebagai alat peraga yang akan memudahkan dalam menanamkan 

pendidikan tentang pemilu pada Difabel tuli,” kata Indah 

“Saya ingin mengajak masyarakat calon pemilih, tidak terkecuali Difabel tuli sebagai 

subyek yang terlibat aktif untuk menjadi pemilih cerdas, tidak hanya sebagai obyek yang hanya 

mendengarkan relasi mensosialisasikan pemilu. Sehingga mereka tidak merasa bosan bahkan 

serasa seperti bermain-main tapi mencerdaskan,” Indah menyampaikan ide yang melatar belakangi 

penciptaan Ular Tangga Pemilu tersebut. Kamis (13/2/2014) di ruang kerjanya. 

 
11. Joseph A. Devito, Komunikasi Antar Manusia, Edisi kelima (Jakarta: Propesional, 

1997), hlm. 11.  
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Berdasarkan deskripsi diatas terlihat sebuah permasalahan yang 

menjadi sebuah objek penelitian penulis. Karena sosialisasi ini harus 

mendapatkan sebuah pesan dan kesan yang bersifat ajakan agar dalam 

pemilihan Presiden dapat menggugah hatinya untuk mengikut sertakan hak 

suaranya yang akan diadakan nanti.13 Dan sosialisasi ini harus dibangun 

secara rapi dan menarik minat kepada Difabel khususnya dengan sangat 

efektif. 

Disisni nanti penulis akan mengkaji secara mendetail mengenai 

bagaimana proses pelaksanaannya yang dilakukan oleh KPU Sleman. 

Dengan judul “Strategi KPU Sleman dalam Sosialisasi Pilpres 2014 

Kepada Komunitas Tuli”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka 

permasalahan yang muncul adalah: 

1. Apakah bentuk sosialisasi KPU Sleman kepada Difabel (Komunitas 

Tuli)? 

2. Apa Alasan KPU Sleman mensosialisasikan Pilpres 2014 kepada 

Difabel (Komunitas Tuli)? 

 

                                                                                                                                                                       
12.W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2011), hlm. 1304 

 
13 Prof. DR. Jimly Asshidiqie,S.H. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2011). hlm. 413  



7 
 

 
 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan  bagaimana KPU 

Sleman mensosialisasikan Pilres 2014 kepada komunitas tuli 

a. Secara Teoritis  

 Dalam penelitian ini penulis berharap dapat menambah 

informasi dalam bidang ilmu politik terutama tentang Strategi apa 

saja yaang digunakan oleh KPU Kabupaten Sleman dalam 

mensosialisasikan pilpres 2014. 

b. Secara Praktis  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman 

serta pengetahuan masyarakat mengenai KPU Kabupaten 

Sleman serta tanggung jawabnya ketika pemilihan umum akan 

digelar. 

2. Untuk mengetahui tentang deskripsi KPU Kebupaten Sleman 

dalam menjalankan tugasnya untuk mensosialisasi jelang 

pemilu kepada masyarakat, serta untuk mengetahui bagaimana 

proses sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat 

Sleman melalui bermacam-macam strategi. 

3. Untuk menambah khasanah keilmuan siyasah atau politik 

sebagaimana sesuai dengan jurusan penulis. 
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D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan peneliti lakukan dengan judul Strategi KPU Sleman 

dalam Sosialisasi Pilpres 2014 Kepada Komunitas Tuli, ada beberapa 

sumber baik buku maupun skripsi yang hamper sama dengan judul skripsi 

ini. Mungkin ada beberapa kesamaan tentang judul skripsi yang menulis 

bahas dengan judul skripsi atau buku, tetapi penulis menyakini bahwa 

judul di atas belum ada penulis temukan yang sama persis dengan judul 

dalam pembahasan skripsi ini. Ada beberapa skripsi yang pembahasanya 

hampir sama baik objek maupun subjek yang diteliti, yaitu : 

Heni Astuti, dengan judul Aktivitas Dakwah Dengan Bahasa 

Isyarat Bagi Anak Tuna Rungu, skripsi ini berfokus pada sebuah interaksi 

dakwah kepada anak-anak Difabel (Tuna rungu) dengan isi sebuah pesan 

dakwah, hasil dari skripsi ini adalah pnggunaan bahasa isyarat dalam 

aktivitas dakwah di SLB-B Wiyata Dharma 1 sudah sesi , karena 

disesuaikan dengan kondisi siswa tuna rungu itu sendiri. Dan bahasa 

isyarat juga merupakan bahasa yang dipakai untuk berkomunikasi anak 

tuna rungu yang mengerti.14 

   Ishak Salim, Dkk., Memahami Pemilihan Umum dan Gerakan 

Politik Kaum Difabel, (Yogyakarta: Sigab, 2014) dalam hlmaman 

pembuka yang di sampaikaan oleh The Asian Foudantion, dari hasil buku 

ini menjelaskan bahwa kaum Difabel pada pemilu 2014 masih banyak 

sekali kekurangan, baik dari segi pasilitas untuk memilih, sosialisasi yang 

                                                             
14Heni Astuti, Aktivitas Dakwah Dengan Menggunakan Bahasa Isyarat Bagi Anak Tuna 

Rungu, Skripsi (DIY: UIN, 2005), hlm. 81 
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kurang memahami kebutuhan kaum Difabel, juga kampanye yang seakan 

tidak memperhatikan kebutuhan kaum Difabel.15  

 

E. Kerangka Teoritik 

a. Teori Komunikasi Politik 

 Kominikasi politik adalah suatu cara menyampaikan aspirasi 

politik yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, dan 

hal tersebut diartikan dalam ruang lingkup yang luas. Lalu apa saja 

perbedaan komunikasi politik dengan komunikasi biasa, yang 

membedakan antara komunikasi biasa dengan komunikasi politik 

adalah pada isi pesan yang disampaikan, jika pada komunikasi politik 

pesan yang disampaikan memiliki unsur politik. Selain itu media yang 

digunakan untuk menyampaikan komunikasi politik juga tidak sama 

dengan komunikasi biasa.16 

  Dalam ilmu komunikasi juga dikenal beberapa macam tipe 

komunikasi. Joseph A. DeVito seorang professor komunikasi di City 

University of New York dalam bukunya Communicology membagi 

komunikasi atas empat macam yaitu : komunikasi interpribadi, 

komunikasi antarpribadi, komunikasi publik dan komunikasi massa. 

                                                             
 

 15 Ishak Salim, Dkk., Memahami Pemilihan Umum dan Gerakan Politik Kaum 

Difabel,(Yogyakarta: Sigab, 2014) dalam hlmaman pembuka yang di sampaikaan oleh 

The Asian Foudantion.  

 

  
16  Morissan, Teori Komunikasi (Komunikator, Pesan, Percakapan, dan Hubungan 

Masyarakat), (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 3 
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 Seperti telah dijelaskan bahwa pihak yang mengirim pesan 

kepada khalayak disebut komunikator. Sebagai pelaku dalam proses 

komunikasi, komunikator memegang peranan yang sangat penting 

terutama dalam mengendalikan jalannya komunikasi. Untuk mencapai 

komunikasi yang efektif, seorang komunikator selain dituntut untuk 

mengenal dirinya terlebih dahulu, maka ia juga harus memiliki 

kepercayaan (credibility), daya tarik (attractiveness) dan kekuatan 

(power).17  

 Faktor lain yang menentukan berhasil tidaknya komunikasi 

adalah homophily, yakni adanya kesamaan yang dimiliki oleh seorang 

komunikator dengan khalayaknya misalkan dalam hal bahasa, 

pendidikan, agama, usia dan jenis kelamin.  Dalam berkomunikasi juga 

terdapat tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk menciptakan 

kesesuaian, kesamaan, dan pemahaman yang sama tentang informasi, 

ide, pemikiran dan sikap terhadap orang, pihak atau kelompok tertentu. 

Untuk mencapai semuanya itu kita harus menempatkan setiap manusia 

dalam posisi sentral, menghormati dan menghargainya secara 

proposional.18Unsur lain yang sangat penting dalam komunikasi ialah : 

1. Sumeber  

Sumber adalah pembuat atau pengirim informasi. Dalam 

komunikasi antar manusia, sumber bisa terdiri dari satu orang, 

                                                             
17 Pengertian Komunikasi Politik menurut para ahli,   http://www.rastika.com/2013/04/pengertian-

komunikasi-menurut-para-ahli.html diunduh pada tangga 18 Mai 2015, jam 13:44 WIB 
18http://www.rastika.com/2013/04/pengertian-komunikasi-menurut-para-

ahli.html#sthash.kDIJp3U9.dpuf  diunduh pada tangga 18 Mai 2015, jam 13:44 WIB 

http://www.rastika.com/2013/04/pengertian-komunikasi-menurut-para-ahli.html
http://www.rastika.com/2013/04/pengertian-komunikasi-menurut-para-ahli.html
http://www.rastika.com/2013/04/pengertian-komunikasi-menurut-para-ahli.html#sthash.kDIJp3U9.dpuf
http://www.rastika.com/2013/04/pengertian-komunikasi-menurut-para-ahli.html#sthash.kDIJp3U9.dpuf
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tetapi bisa juga dalam kelompok misalnya partai, organisasi atau 

lembaga. Sumber biasa disebut juga komunikator atau dalam 

bahasa Inggrisnya disebut source, sender atau decoder. 

2. Pesan  

Pesan adalah sesuatu yang disampaikan oleh pengirim kepada 

penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau 

melalui media komunikasi. 

3. Media  

Media yang dimaksud di sini adalah alat yang digunakan untuk   

memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Yang mudah 

diterima. 

4. Penerima  

Penerimaan adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim 

oleh sumber. Penerima bisa terdiri dari satu orang atau lebih. 

Penerima biasa disebut komunikan atau dalam bahasa Inggris 

disebut audience atau receiver. 

5. Efek atau Pengaruh  

Efek atau Pengaruh adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, 

dirasakan dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah 

menerima pesan. Pengaruh ini bisa tergantung dari pengetahuan, 

sikap dan tingkah laku seseorang. 
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6. Umpan Balik. 

Umpan balik adalah suatu bentuk tanggapan balik dari penerima 

setelah memperoleh pesan yang diterima.19 

 

 Dalam hal ini proses komunikasi sebagaimana diuraikan di atas 

tampak adanya sejumlah komponen dan unsur yang dicakup 

merupakan persyaratan terjadinya komunikasi. Dalam bahasa 

komunikasi komponen atau unsur adalah sebagai berikut: 

a. Sumber 

b. Komunikator atau penyampai pesan 

c. Pesan 

d. Saluran 

e. Komunikan atau penerima pesan 

f. Hasil  

  Menurut pemikiran mengenai studi komunikasi tidak hanya 

berbagi antara pemikiran Amerika dan Eropa, namun juga antara 

pemikiran Barat yang merupakan gabungan antara Amerika dan Eropa 

dengan pemikiran Timur, yaitu Asia. Studi komunikasi di Asia 

menunjukan arah pemikiran dan perkembangan tersendiri yang berbeda 

dibandingkan dengan pemikiran di Barat. Setidaknya inilah yang 

dikemukakan oleh Lawrence Koncaid (1987), yang menyatakan bahwa 

                                                             
19 Drs. A.W. Widjaja, Komunikasi (Komunikasi dan Hubungan Masyarakat), (Jakarta: 

Bumi Aksara, 1993), hlm. 55  
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terdapat sejumlah perbedaan prinsip antara sarjana Barat dan Timur dalam 

memformulakan studi komunikasi.  

Dalam perkembangannya, para ahli ilmu komunikasi telah melahirkan 

banyak teori yang bercabang-cabang. Dari indukan teori komunikasi 

menjadi lahir cabang atau bagian dari teori komunikasi. Menurut James 

Anderson (1996) menyebutkan pembagian teori berdasarkan jenis ini 

dengan nama “wilayah teori konvensional” (convensionalized theory of 

domain) atau teori famili, yang terdiri atas: a) teori struktural dan 

fungsional; b) teori konitif dan tingkah laku; c) teori interaksi; d) teori 

interpretatif; e) teori kritis.20 

 

F. Metode Penelitian  

a. Pendekatan  

  Skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologis politik yaitu 

pendekatan yang mempelajari hubungan antara perseorangan atau 

kelompok dengan perseorangan atau kelompok lain, serta lembaga 

yang timbul karenanya atau di dalamnya.21  

b. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Study 

Research), yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar 

                                                             
20 James Aderson, Cumunication Theory: Epistimological Foundations, (New York: 

Guilford. 2013), hlm. 9  
21 M. Romdon, Metode Ilmu Perbandingan Agama Suatu Pengatar Awal (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1996), hlm. 106  
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belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, 

kelompok dan lembaga masyarakat.22 Interaksi suatu sosial, individu, 

kelomok, dan lembaga masyarakat disini adalah mengenai bagaimana 

interaksi sosial atau proses komunikasi yang dilakukan oleh KPU 

Kabupaten Sleman dalam sosialisasi pemilu 2014.  

c. Sumber Data dan Fokus Penelitian 

1) Sumber Data Penelitian  

Sumber data utama dalam penelitian skripsi ini ialah KPU Sleman 

selaku pihak yang mengadakan sosialisasi, dan Komunitas tuli 

selaku sasaran dalam sosialisasi. 

2) Fokus penelitian  

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah bentuk sosialisasi KPU 

Sleman kepada Komunitas tuli dengan judul “Strategi KPU Sleman 

dalam Sosialisasi Pilpres 2014 kepada Komunitas tuli” 

d. Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk dapat memperoleh data yang diharapkan dalam penelitian ini, 

maka penulis mengumpukan data yang  digunakan adalah: 

1. Observasi   

 Melakukan pengamatan dan mulai membuat catatan 

lapangan (field notes) dalam rangka pengumpulan data. 

a. Melakukan penyusunan data berdasarkan observasi guide 

mengenai rancangan kasar bagian-bagian dari laporan 

                                                             
22 Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, Metodelogi Penelitian Sosial, (Jakarta: 

bumi Aksara 2004), hlm. 5. 
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penelitian dengan menggunakan judul-judul tertentu bertolak 

dari data dan analisis yang dilakukan sambil terus membaca 

literature yang relevan. 

b. Menetapkan temuan data dan menganalisis data sambil 

merancang kesimpulan-kesimpulan penelitian yang di temukan 

di lapangan. 

c. Menyusun laporan penelitian awal (First draft) serta 

mengupayakan revisi-revisi yang memang disarakan belum 

tepat atau kurang memadai.23 

2. Wawancara (Interview) 

 Wawancara (Interview) adalah suatu metode penelitian 

dengan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari wawancara.24 Interview dapat 

dipandang  sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya 

jawab sepihak dengan dikerjakan secara sistematis dan 

berlandaskan pada tujuan penelitian.25 

 Dalam penelitian ini metode interview jenis pendekatan 

menggunakan petunjuk umum wawancara, yaitu mengharuskan 

                                                             
23 Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Yogyakarta: Lkis, 2007), hlm. 117-119. 

 
24  Suharsini Arikunto, Prosedur Suatu Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek,(Jakarta: 

Rineke Cipta, 1993), hlm. 194. 

 
25 Ibid, hlm. 156.  
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pewawaancara membuat kerangka dengan garis besar pokok-pokok 

yang dirumuskan dan tidak perlu ditanyakan secara beruntun.26 

 Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk garis besar 

tentang proses dan isi wawancara  untuk menjaga agar pokok-

pokok yang direncanakan dapat tercakup. Penulis akan melakukan 

wawacarain kepada beberapa narasumber yaitu KPU Sleman 

selaku penyelenggara, dan komunitas tuli yang tentunya sebagai 

objek dari sosialisasi. 

3. Dokumentasi  

 Untuk melengkapi data penelitian ini, penulis 

menggunakan pengumpulan data dengan metode dekumentasi, 

yakni teknik mencari data berupa foto-foto pelaksanaan sosialisasi 

Pilpres 2014 kepada masyarakat Difabel (komunitas tuli), catatan, 

transkrip, buku, agenda dan sebagainya yang sudah terjadi agar 

data dokumen-dokumen yang penulis dapatkan dapat menjadi 

sebuah penguat dari skipsi ini. Teknik ini juga digunakan untuk 

mendapatkan data sebagai bahan untuk melengkapi data agar 

diperoleh sebuah keaslian dan kejelasan data.  

d. Validitas Data 

 Validitas data dapat digunakan sebagai pembuktian bahwa data yang 

diperoleh dari peneliti sesuai dengan fakta yang sesuangguhnya, untuk 

menjamin kevaliditasan data menulis.  

                                                             
26 Lexy J. Maleong, OP. Cit, hlm. 187.  
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e. Analisis Data  

 Analisis data adalah usaha yang kongkret untuk membuat data 

“berbicara”. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif 

kualitastif, yaitu yang bertujuan untuk memahami phenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistic, dengan cara deskriptif 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.27 Untuk 

kepentingan ini pertamakali dilakukan yaitu pengumpulan data yang 

telah diperoleh dari hasil observasi, wawacara dan dokumentasi. Agar 

dapat data yang ditemukan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di 

dalam rumusan masalah. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

  Dalam penelitian ini sistematika pembahasan akan  dibagi dalam 

empat bab yaitu: 

  Bab pertama berisikan pendahuluan yang memuat, penegasan judul, 

latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka,kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

  Bab kedua memberikan gambaran umum mengenai KPU Kabupaten 

Sleman yang meliputi: latar belakang terbentuknya KPU Kabupaten 

Sleman, Struktur organisasi KPU Kabupaten Sleman, Visi dan misi KPU 

                                                             
27 Lexy J. maleong, Op. Cit. hlm. 5-6.  
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Kabupaten Sleman serta serta dinamika-dinamika kaum Difabel secara 

umum terhadap pemilu maupun pilpres. Semuanya itu dimaksudkan agar 

pembaca mengetahui lebih dekat mengenai KPU Kabupaten Sleman. 

  Bab ketiga bab ini berfokus pada pembahasan penulis skripsi, yang 

berisi laporan penelitian, dan analisis data yang telah di dapatkan berupa: 

Pembahasan mengenai Strategi KPU Sleman dalam sosialisasi pemilu 

2014 kepada komunitas tuli. 

  Bab Empat merupakan bagian penutup yang didalamnya berisi: 

kesimpulan, saran, penutup, dan beberapa lampiran-lamiran yang penulis 

dianggap penting. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil data yang peneliti dapatkan, kesimpulan yang peneliti 

dapatkan adalah bahwa KPU Sleman melakukan sebuah sosialisasi kepada 

kaum Difabel (ini sudah termasuk kebagian Tuna rungu sebagaimana 

peneliti jadikan objek penelitian)dengan sebuah target dan sasaran yang 

tepat.  Mengapa, sebab dari hasil data yang peneliti dapatkan di lapangan, 

Pemilu maupun Pilpres 2014 dinamika kaum Difabel bisa dikatakan 

kurang baik, mengapa, sebab dari berbagai keluhan yang dialami kaum 

Difabel adalah kurangnya mendapatkan perhatian lebih, baik dari fasilitas 

untuk memilih maupun sebelum dilaksanakannya Pemilihan Umum 

maupun Pilpres (sosialisasi, mengenai penyuluhan, tata cara pemilihan, 

juga mengapa harus memilih), tetapi berbeda dengan KPU Sleman yang 

melakukan sebuah sosialisasi khususnya kepada kaum Difabel yang 

melakukan sebuah sosialisasi kepada mereka dengan menggunakan sebuah 

media yang cukup mudah dipahami, juga terdapat sebuah pesan-pesan 

yang mendidik khususnya untuk Pemilu maupun Pilpres Pasal 32 (1) 

Pemberian suara merupakan hak warga negara yang berhak memilih.1 

Atas dasar inilah sebuah tanggung jawab bagi pihak KPU untuk 

melakukan sosilisasi. 

                                                             
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum 
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Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Sleman dengan 

menggunakan ular tangga Pemilu kepada kaum Difabel yang waktu itu 

dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa (SLB) diharapakan memberikan 

pendidikan tetang pemilihan umum maupun Pilpres baik dari usia dini 

maupun usia yang sudah memiliki hak pilihnya.  

Berkacah dari tori komunikasi politik yang dikemukakan oleh 

Gebril Almond komunikasi yang baik adalah komunikasi yang mudah 

dimengerti dan diterima oleh hal-layak. Jadi bahwa sesunggunya KPU 

Sleman menggunakan sebuah tugas yang baik, dengan menggunakan 

sebuah media yang mudah dipahami yaitu Permainan Ular Tangga Pemilu, 

permainan ini adalah permainan yang mudah dimainkan, dari semua 

kalangan usia dapat memainkannya. 

 kita tau bahwa masyarakat Difabel sangat memerlukan sebuah alat 

dan fasilitas yang dapat menunjang dari hak-haknya sebagai warga Negara 

untuk menyalurkan suaranya pada Pilpres 2014 kemarin. Dengan adanya 

sebuah bentuk media Permainan Ular Tangga Pemilu ini, ini adalah sebuah 

fasilitas alat yang dapat menunjang pengetahuannya pada Pilpres, sehingga 

masyarakat Difabel dapat mengetahui dengan pasti siapa, kapan, 

bagaimana, dan mengapa harus memilih.  

B.  Saran dan Penutup 

Saran yang peneliti berikan kepada pihak KPU Sleman ialah, 

sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPU Sleman terhadap kaum Difabel 

harus dipertahankan, dan mungkin bahkan semoga dapat melahirkan 
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konsep-konsep terbaru seperti permainan ular tangga Pemilu, ini adalah 

sebuah media yang yang sangat unik menuru peneliti, oleh sebab itu alasan 

peneliti lakukan peneltian dengan judul ini. 

Tentang sosialisasi, coba dilakukan terhadap pemilih-pemilih yang 

sangat sedikit pengetahuannya mengenai pemilihan umum seperti Embah-

Emabah di desa-desa, petani-petani di desa-desa (pendidikan formal yang 

minim), karena pada umumnya masyarakat yang sangat kurang 

pengetahuannya mengenai Pemilu, mereka lebih menyampingkan 

kepentingan Pemilu. Mereka beralasan “buat apa ikut memilih, toh nanti 

kalo saya memilih apa akan ada pengaruh terhadap kehidupan kami”. 

Dengan nilai-nilai Siyasah Islamiyyah dari hasil penelitian ini, 

semoga sebuah nilai Siyasah Islamiyyah dapat dirasakan kepada 

masyarakat pada umumnya dan Difabel pada khususnya. Penulis ingin 

penekankan sebuah kata Siyasah Islamiyyah bukanlah sebuah teori yang 

eklusiv, yang hanya dipakai dan diaplikasikan kepada orang yang 

beragama Islam saja tapi nilai dari Siyasah Islamiyyah-lah yang 

diharapkan dapat dirasakan oleh semua masyarakat. 

Tentunya dalam penelitian ini, masih banyak kekurangan, peneliti 

menyarankan untuk selanjutnya agar ada penelitian berikutnya yang lebih 

mendalam dalam hlm Ular Tangga Pemilu ini. 
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- LAMPIRAN I 

TERJEMAHAN 

BAB  HLM Q.S DAN AYAT TERJEMAHAN 

III 75 Q. S. Al-Isra’ 70 Dan sesungguhnya 

telah Kami 

muliakan anak-

anak Adam, Kami 

angkut mereka di 

daratan dan di 

lautan, Kami beri 

mereka rezki dari 

yang baik-baik 

dan Kami 

lebihkan mereka 

dengan kelebihan 

yang sempurna 

atas kebanyakan 

makhluk yang 

telah Kami 

ciptakan 

III 79 Q. S. AN-Nisa’ : 58 Sesungguhnya 

Allah menyuruh 

kamu 

menyampaikan 

amanat kepada 

yang berhak 

menerimanya, dan 

(menyuruh kamu) 

apabila 

menetapkan 

hukum di antara 

manusia supaya 

kamu menetapkan 

dengan adil. 

Sesungguhnya 

Allah memberi 

pengajaran yang 

sebaik-baiknya 

kepadamu. 

Sesungguhnya 

Allah adalah 

Maha Mendengar 

lagi Maha 



 

II 
 

Melihat. 

III 80 Q.S. Ali-Imran: 19 Sesungguhnya 

agama di sisi 

Allah ialah Islam. 
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- LAMPIRAN II DOKUMENTASI 

 

 
Sketsa ular tangga pemilu 

 

 

Baner tentang sosialisasi Pilpres 2014 di KPU Kabupaten Sleman 
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Kantor KPU Kabupaten Sleman 

 

Penghargaan tingkat Nasional KPU Sleman dalam bentuk Kreasi dan Partisipasi 
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Penghargaan tingkat Provinsi KPU Sleman dalam bentuk Kreasi dan Partisipasi 

 

Ibu. Indah Sri Wulandari selaku pencetus media Permainan Ular Tangga Pemilu 
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- LAMPIRAN III PEDOMAN WAWANCARA 

 

PERTANYAAN BUAT WAWANCARA 

Narasumber  : 

Jabatan  : 

Tanggal  : 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Apa alasan dibuatnya permainan 

Ular Tangga Pemilu ini? 

 

 

 

2 Atas dasar ide apa permainan ular 

tanngga pemilu ini buat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Bagaimana Konsep permainannya 

? 
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4 Alasan apa KPU Sleman 

melakukan sosialisasi pilpres 

kepada difabel komunitas tuli ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Kapan dan dimana sosialisasi itu 

dilaksanakan? 
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6 

Bagaimana tanggapan komunitas 

tuli atas sosialisasi ini ? 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Seberapa besar antusias dari 

difabel (komunitas tuli) atas 

sosialisasi ini? 

 

8 

 

Selain media ular tangga pemilu 

apakan ada sosialisasi yang di 
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gunakan ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Sosialisasi Mana yang lebih 

efektif 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Apakah media ular tangga pemilu 

ini akan digunakan terus untuk 

sosialisasi pemilu mendatang? 
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- LAPIRAN IV  BIOGRAFI ULAMA 

BIOGRAFI SYEKH ABDUL WAHHAB KHALLAF 

Syaikh Abdul Wahhab Khallaf lahir pada bulan Maret 1888 M di 

kampung Kafr al-Zayyat, Mesir. Sejak kecil, beliau menghafal al-Qur'an di 

sebuah kutab milik Al-Azhar di kampung halamannya. Setelah menamatkan 

hafalan al-Qur'an, pada tahun 1900, beliau memulai pelajaran di lembaga Al-

Azhar dan meneruskannya di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam (Madrasah al-

Qadha' al-Syar'i) yang juga bernaung di bahwa Universitas al-Azhar, beliau 

menamatkan pendidikan di sana pada tahun 1915.  

Selepas menjadi alumni, pada tahun 1915 itu juga, beliau diangkat menjadi 

pengajar di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam tersebut. Ketika terjadi Revolusi 

1919 di seantero Mesir, Syaikh Abdul Wahhab Khallaf termasuk ulama yang 

terlibat aktif dalam revolusi tersebut. Hingga akhrrnya beliau berpindah instansi 

dari pengajar di sekolah tinggi menjadi Hakim di Mahkamah Syar'iyyah Mesir. 

Beliau diangkat pertama kali sebagai hakim pada tahun 1920, lalu diangkat pula 

menjadi Direktur urusan mesjid yang berada di bawah Kementerian Wakaf pada 

tahun 1924. Jabatan itu terus beliau sandang hingga kemudian ditunjuk menjadi 

Inspektur pengawas pengadilan Islam pada tahun 1931. 

 Pada tahun 1934, beliau diminta oleh pihak Cairo University untuk 

menjadi guru besar di kampus ternama tersebut. Di sanalah beliau mengabdi 

hingga akhirnya beliau pensiun pada tahun 1948. Kendati sudah pensiun, beliau 
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terus mengajar, bahkan di sekitaran tahun 1955-1956, beliau tetap mengajar meski 

harus sambil duduk karena sakit yang dideritanya. 

 

Sepanjang hayatnya, beliau mengunjungi banyak negara-negara Arab untuk 

mencari dan mempelajari naskah-naskah serta manuskrip lama. Beliau juga 

dipercaya menjadi dewan pakar di Arabic Language Academy (Mujamma' al-

Lughah al-'Arabiyyah).  

Beliau sering pula menjadi penceramah di radio dan televisi Mesir. Dan 

selama bertahun-tahun pula beliau rutin mengisi pengajian tafsir di auditorium 

Darul Hikmah, Kairo. Dalam perjalanan ilmiahnya, beliau pernah terlibat 

kontroversi ilmiah dengan Syaikh Ali Abdul Raziq tentang politik dan kekuasaan 

dalam Islam. Seperti diketahui, bahwa Syaikh Ali Abdul Raziq menyatakan 

bahwa Islam tidak mengatur tentang kekuasaan politik, sedangkan Syaikh Abdul 

Wahab Khallaf punya pandangan yang berbeda. 

Pemikiran kontroversial beliau yang lainnya adalah tentang kehalalan 

aktfitas perbankan, yang mana beliau melontarkan pandangan yang berbeda 

dengan para ulama di masa itu, yang mana beliau memperbolehkan berinteraksi 

dengan perbankan. Namun, menurut Syaikh Sayyiq Sabiq, penulis Fiqih Sunnah, 

pandangan tersebut muncul karena persepsi Abdul Wahhab Khallaf tentang 

transaksi perbankan yang keliru. Dan setelah beberapa pakar menjelaskan kepada 

beliau tentang hakikat perbankan, justru beliau berbalik pandangan dan 

mengatakan : "kalau begitu, bank-bank tersebut harus ditutup". [Lihat Majalah At-
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Tauhid milik Jama'ah Anshar As-Sunnah, Edisi 472 Terbitan Rabiul Akhir 1432 

H).  

Beliau meninggalkan banyak karya tulis yang diwariskan hingga generasi 

sekarang, dan menjadi bahan rujukan utama dalam berbagai disiplin ilmu. 

- 'Ilm Ushul al-Fiqh ( الفقه أصول علم ) 

- Ahkam al-Ahwal al-Syakhshiyyah ( الشخصية األحوال أحكام ) 

- Khulashah al-Tasyri' al-Islami ( اإلسالمي التشريع خالصة ) 

- Syarh Wafi Li Qanunai al-Waqf wa al-Mawarits 

- Al-Siayasah al-Syar'iyyah 

- Al-Suluthat al-Tsalats fi al-Islam 

- Nur min al-Islam 

Syaikh Abdul Wahab Khallaf wafat pada tanggal 19 Januari 1956 

bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1357 H, dan dikuburkan di 

pemakaman Ghufair. Semoga Allah Swt merahmatinya. 



- LAMIRAN   

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI SE 

KABUPATEN SLEMAN  

No Nama Ins. Pend. Alamat 
Desa/ 

Kelurahan 
Kecamatan 

     
1 

SLB N Sleman (SLB 

Panca Bhakti) 

Jl. Kaliurang 

Km. 18 
Pakem Pakem 

     

     
DAFTAR NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)SWASTA SE 

KABUPATEN SLEMAN  

No Nama Ins. Pend. Alamat Desa/ Kel Kecamatan 
1 SLB Bakti Kencana Krikilan Tegaltirto Berbah 

2 
SLB Citra Mulia 

Mandiri 

Jl. Anggrek 89 

Sambilegi Baru 
Maguwoharjo Depok 

3 
SLB Dharma Rena 

Ring Putra I 

Jl. Sengon 178 

RT 04 RW 02 

Janti 

Catur Tunggal Depok 

4 SLB Fajar Nugraha Seturan II   Catur Tunggal Depok 

5 SLB Fredofios Jl. Perumnas Condongsari Depok 

6 
SLB 

Karnnamanohara 
Pandean 2   Condongcatur Depok 

7 SLB Yapenas 
Jl. Sepakbola 

Nglaren  
Condongcatur Depok 

8 SLB Rela Bhakti I Cokrowijayan   Banyuraden Gamping 

9 
SLB BC Wiyata 

Dharma IV 
Godean  Sidoagung Godean 

10 
SLB Ganda Gaya 

Ananda 
Kadirojo Purwomartani Kalasan 

11 SLB PGRI Minggir Kebonagung   Sendangsari Minggir 

12 SLB Tegar Harapan 
Jl. Magelang Km 

8 
Sendangadi Mlati 

13 
SLB PGRI 

Sumbersari 
Gesikan   Sumbersari Moyudan 

14 
SLB ABCD Tunas 

Kasih Donoharjo 
Balong Donoharjo Ngaglik 

15 SLB Damayanti 

Jl. Besi, 

Jangkang Km 2,5 

Karangle 

Sukoharjo Ngaglik 

16 SLB Dian Amanah 

Perum 

Lempongsari 

Blok B-11 

Sariharjo Ngaglik 



17 
SLB Wiyata Dharma 

III 

Jl. Kaliurang Km 

9 Plosokuning 
Minomartani Ngaglik 

18 SLB Marganingsih Kregan Wedomartani Ngemplak 

19 
SLB-C Panti Asih 

Pakem 

Jl. kaliurang 

Km.21   
Hargobinangun Pakem 

20 SLB Bhakti Pertiwi 
Jl. Candi Boko 

Km 3, Candirejo 
Bokoharjo Prambanan 

21 SLB Tunas Sejahtera Gendengan Margodadi Seyegan 

22 SLB Bakti Siwi Dr. Radjimin   Tridadi Sleman 

23 
SLB Wiyata Dharma 

I 
Magelang Km 17 Margorejo Tempel 

24 
SLB Wiyata Dharma 

II 
Plumbon Mororejo Tempel 

25 SLB Tunas Kasih II 
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